
Hidrelétrica no Tocantins 

Missão técnica japonesa foi 

recebicia peio governador Fer- 
nando Guilhon, do Pará, a 
quem apresentou um projeto 
de implantação naquele Esta- 

do de um complexo destinado 
a explorar as grandes jazidas 

de bauxita da região do rio 

Trombetas. A mesma missão 
mantém contatos com o Mi- 

nistério das Minas e Energia e 
com a Eletrotorás visando o a- 

proveitamento da energia do 
Tocantins, especialmente em 
Tucuruí onde se estima pode- 

rá ser implantada uma usina 

hidrelétrica que terá potência 
de 3 milhões de quilowatts. 
Também por empresários ja- 

poneses seria implantada nas 

proximidades de Belém unia 
usina destinada à produção de 

alumínio com capacidade ini- 
cial da produção de 500 mil 

toneladas/ano. 
Dirigentes de Federações, 

Associações, Clubes e Grupos 

de Trabalho paraenses têm 
audiência marcada com o Mi - 
nistro das Minas e Energia a 

quem apresentarão memorial 
com argumentações técnicas e 

econômicas comprovando não 
apenas a viabilidade mas tam- 
bém a necessidade da constru- 

ção do porto de Tijoca, na ilha 

dos Carajás, naquele Estado, 

para o escoamento do miné- 
rio de ferro da Serra dos Ca 

rajás, com a conseqüente im- 
plantação de um sistema de 
transporte rodoviário na re- 
gião mediante o aproveitamen- 

to dos rios Tocantins e Ara- 
guaia. 

Invasores 

Negociam Lotes 
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TRANSBRASILIANA DESENVOLVENDO O MARANHÃO 
Leia na página 7 o que é a Transbrasiliana. 

Na foto, o moderno escritório da empresa em Imperatriz 

Táxi sem placa 

atropela mulher 
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jjtí iiuvitt luentiiiCctao, auo- 

peiuu e leriu gravemente a 
semiuia xzaubi xcxuu uu 

Auneiaa, viuva, to anos, 

que teve ae ser transpoica- 

ua peios ramiiiartíS paia Be 

lem, cora suspeita de iniil- 

traçao sangüínea no cére- 
bro, aiém da iratora de uma 

das pernas e escoriações 
oi versas.   

S e g undo informações 
coiindas, a vitima acabava 

de alcançar o meio foi vi- 
zinho a sua casa, na av. Dor- 

givai Pinheiro, quando foi 

colhida e arrastada peio 
Volks. O motorista ao ver 

o resultado de sua correria 

fora do leito da avenida 
continuou viagem sem pres- 

tai' qualquer socorro ã mu- 
lher que somente foi aten- 

dida por vizinhos, levada 

imediatamente para Hospi- 
tal. aFmlliares de dona Iza- 
bel informaram à reporta- 

gem que o carro atropeia- 

dor está em nome de um 
Vidadào mas era jüirigido 

por outra pessoa, não iden- 

tificada. A polícia conseguiu 

colher a documentação do 
veículo mas não a do mo- 

torista. A própria Ciretran 
não conseguiu essa identi- 

ficação. Fotos tiradah no lo- 
cal mostram que a senho- 
ra atropelada foi realmen- 

te colhida quando alcança- 
va sua residência, demons- 
trando assim a culpa maior 

do motorista que ao que se 
diz apostava corrida com 

outro no momento do aci- 

dente. 

Decidiu a Corregedona de 

Justiça do Estado qüe os jui- 

zes, advogados, promotore 

serventuários da Justiça com- 

pareçam com as vestes talares 
ou "condignamente vestidos'' 
ás audiências no Fórum. Em 

Imperatriz, o salão ae despa- 

chos da ia. vara fica na pró- 

pria Prefeitura Municipal mas 

muito malequipado; até cadei- 

ras, às vêzes, têm que ser so- 

licitadas à Prefeitura no decor- 

rer de sessões do Júri. Em to- 
ao caso, o ambiente é, ali, me- 
lhor do que no velho e sujo 

salão onde o juiz da 2a. vara 

despacha de parceria com um 

cartório eleitoral. Uma rústica 

secretária serve ao juiz, en- 
quanto advogados, promotor, 
partes, oficiais de justiça, 

e funcionários do cartório e- 
leitoral se comprimem ao re- 

dor de 3 velhas mesas onde se 

Çhuvas ameaçam 

CASAS 
Moradores do t r e c h o 

que fica entre as travessas 
Bom Jesus e Rio Branco, na 
rua Cel. Manoel Bandeira, 
apelam à Prefeitura para 
que tome enérgicas provi- 
dências visando escoar a 
água que já se acumula em 
grande volume ao longo da 

via pública. Alegam que a 
continuar assim suas resi- 
dências correm o risco de 
desabamento; a água está 
impedindo inclusive o aces- 
so às casas e durante o 
transcorrer das chuvas che- 
ga a invadi-las. A própria 
saúde dos moradores está 
ameaçada caso não se en- 
contre um meio urgente de 
escoamento. 

Torna-se uma constante 
em imperatriz, nos penme- 
uus uruanos a invasão de- . 
bonireada ae propneaaaes 

ameias, a auaacia aos invaso-j 

res chega ao ponto de, de uma!, 

hora para outra, arrancarem 

cercas, cortar arames e lotear 

os terrenos escolhidos sem 

qualquer atendimento a pon- 

derações, a ordens, da Prefei- 

tura e até mesmo a mandados 

judiciais. Chegam ao ponto de 
não contestar as ações judi- 

ciais para prosseguir com os 

levantomenos de barracos de 

palha ou de taipa. Casos já fo- 

ram registrados em que os lí- 

deres dos invasores, que sem- 
pre aparecem em todos os ter- 
renos, chegaram a afirmar que 

essa justiça e essa polícia da- 

qui não mandam nada; só a 

polícia federal é quem resol- 

ve. Outros procuram dificultar 

a ação da justiça alegando que 
estão ocupando os terrenos de 
ordem da Prefeitura de verea- 

dores e até do INCRA, numa 
tentativa para se furtarem à 

lei. 

ra dentro da cidade. Poder-se- 

la pensar que os que assim 
agem necessitassem de um lo- 

cal para construir a sua casa. 

Mas o que vem ocorrendo é 

que em todos os lotes invadi- 

dos aparecem logo as placas 
indicadoras da intenção dos 

invasores: "Vende-se esta ca- 
sa", "vende-se êste terreno", 

etc. — Os líderes desse movi- 
mento estão chegando ao pon- 
to de mandar oferecer lotes de 
terras a moradores na zona ru- 

ral. 

O aspecto mais grave da 
questão, todavia, não reside na 

invasão pura e simples da ter- 

Note-se que para o gáudio 

desses perturbadores da or 

dem a justiça local encontra 

se completamente desaparelha 

da para uma medida de or 

dem imediata, já que o acúmu 

lo de processos em cartório i 

em mãos dos juizes não lhe: 

permitem dar andamento rá 
ipdo mesmo às medidas pre 

ventivas ou que poderiam se 
dadas liminarmente. E se < 
mecanismo da lei não funcion; 

a contento, claro que disso s( 

aproveitam os infratores. 

E uma coisa é pacífica 

enquanto os que investem cor 
tra a lei não sentirem a fôrç 

desta, a balbúrdia se acentu? 

Homenagem 

do dia 

R. FIQUENE 

Depois de me deter, mn pouco mais de meia 
hora, dianteda mesa de trabalho, lembrei-me de 
que deveria escrever sobre O PROGRESSO, no 
qual, especialmente. Vieira e Junvê distribuem 
suas almas em retalhos, na seqüência do dile- 
tantismo, retratando todos os matizes da Cidade 
Grande. 

É d« se admirá-los. É de se aplaudi-los. E' 
de festejar a nova fase, a nova feição, o novo ta- 
manho, o novo dia. , . 

Há mais luz na constelação deste Jornal, que 
já se integrou ao cotidiano desta cidade, ampii- 
ando os seus horizontes com as diretrizes da co- 
municação. A sua falta era sentida e a sua volta 
desejada, ardentemente. Porque obteve aceita- 
ção e conceito no labor de servir a terra, pela 
qual, periodicamente, volta a circular, ultrapas- 
sando, também, fronteiras, para dizer ao mundo 
que existe e como existe a Cidade Grande de Xm- 
peratriz.BHBI § È k' 

Jorra a água límpida e cristalina de suas ofi- 
cinas para banhar a civilização da época incon- 
testada. ^ 

acumulara os'pedidos de alis- 

tamento. Nas horas de audi- 

ência, chega a ser cômico en- 

contrar-se no local o juiz, pro- 

motor, advogados e serventuá- 

rios envergando vistosas becas 

ou paletó e gravata, de pé ou 

apoiados nos cantos das me- 

sas, em pôses pouco dignas 

das vestimentas talares. 

COMERCIARIOS 
COMEMORAM DIA 

Uma comissão forma- 
da por comercianos locais 

esteve ontem em visita a O 
PROGRHSSO. Trouxe-nos a 

informação de que a classe 
festejará o seu dia, 30 do 

corrente, sendo que da pro- 
gramação constam a cele- 
bração de missa, reunião 
no Rotary Clube, jantar, 

também na sede do Rotai 

e escolha do comerciará 
padrão que receberá o tít 
lo ao final das solenidade 

Todas essas solenid 
des foram programadas 

têm à frente a Comissão c 
Relação jentre empregado 
e empregadores do RC-Ir 
peratriz, sob a presidènc 
do sr. Francisco N. Clau( 
no. 
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Dois Pesos e Duas Medid 

Quem pasa pelo depósito 

de carros da CIRÊTRAN vè ali 

retidos carros em perfeito es- 

tado ao lado de velhos cami- 

nhões e veículos menores em 
péssimo estado de conserva 

ção. Basta olha-los para que 

se tenha a idéia da situação fi 
nanceira de seus respectivos 

donos Muitos desses casos fi- 
cam retidos, às vêzes, porque 
o proprietário nem ao menos 

dispõe do dinheiro da multa; 

e muito menos para satisfazer 

as exigências do emplacamen- 

to. "A minha camioneta, decla- 

rou-nos um cidadão, não vale 

mais que 3 mil cruzeiros e o 

emplacamento déla como está 

aí vai ficar perto disso; então, 
não vou tira-la, nem compen- 
sa". E o mesmo acontece a 

proprietários de velhos cami- 
nhões empregados tão sòmen- 

te no carreto de lenha ou de 
cargas dentro da cidade pois 

não se podem aventurar a 

uma viagem pelas rodovias tal 

a precariedade de seu estado. 
Mas servem de arrimo a uma 

família, às vezes. 

A lei é dura mas é lei, ar- 

gumentará a CIRETRAN, que 

mostra êsse mesmo zelo e êsse 

mesmo rigor em relação a ôni- 
bus que trafegam nas linhas 

urbanas com placas de outro 

Estado e até sem placas; ôni- 

bus sem sinaleiras, sem para- 
choques, sem freios, sem vi- 

dros rias janelas e até... amar- 

rados ao chassis ? 

Evidentemente, a respos- 

ta cabe à CIRETRAN. 

JUÍZO OE DIREITO DA COMARCA DE PORTO 
FRANCO, MARANHÃO 

Editai de Citação 

O Doutor Mário Barros Ferraz, Juiz de Direito 
da Comarca de Porto Franco, Estado do Maranhão, 
na forma da lei, etc. 

FAZ SABER a todos os que o presente edital, 
com o prazo de 45 dias virem, ou dèle tiverem co- 
nhecimento, que neste Juízo corre seus tramites 
um procesSd em que são acusados DOM/NGOS 
MARTINS DE SOUSA e JOSÉ MESSIAS ALVES 
DE SOUSA, brasileiros, casados, lavradores, resi- 
dentes no lugar "Lages", dêste município, como in- 
cursos no artigo 129 § Io, item I, do Código Penai 
Brasileiro. E como estejam os mesmos em luga- 
res incertos e uãosabido, não sendo possível citá- 

los pessoalmente, cita-os pelo presente a compa- 
recerem neste Juizo, no Cartório do 2o Ofício, às 
10 horas do dia 21 de Setembro do corrente ano, a 
fim de serem interrogados, promoverem suas de- 
fesas a serem notificados dos ulteriores termos do 
processo, a que deverão comparecer sob pena de 
revelia. Para conhecimento de todos é passado o 

presente edital, que será afixado no lugar do cos- 
tume, publicado uma vez no Diário Oficial do Es- 
tado e três vezes em "O PROGRESSO" de Impera- 
triz. Dado e passado nesta cidade de Porto Fran- 
co. aos oito dias do mês de agosto de mil novecen- 
tos e setenta e três (1973). — Eu, Djanira Gonçal- 
ves Bastos, escrivã o datilografei e subscrevi. 

EDITAL DE PRAÇA E ARREMATAÇÃO 
O Doutor José Delfino Sipauba, Juiz de Direito 

da 2a. Vara da Comarca de imperatriz. Estado do 
iviaranháo, na forma da lei, etc. 

FAZ saber aos que o presente edital virem, 
dele conhecimento tiverem, ou interessar possa 
que, no dia ib (dezesseis) ue Novembro próximo, 
as i.u,uo (oez) horas, na saia üo Fórum desta cida- 
ue, soo a presidência deste Juízo e pregão uo Por- 
teiro aos auditórios, serão levados a venoa e arre- 
laataçao os bens penuorados a IviaRIA DO CARMO 
BAlAJNO( na açao executiva que me move u-oiVitiR- 
cio DE AutomoVEíS caRv/EiNa S/A., a quem 
mais der e maior lance oferecer sobre o preço da 
avaliaçao de Crõ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros), o 
seguinte imóvel: "Uma (1) casa coberta de telhas, 
paredes de alvenarias, piso cimentado, com quatro 
(4) portas de frente, medindo 8,00 (oito) metros 
oe frentepor 10,00 (dez) laterais e 8,00 (oito) di- 
tos de fundos, sita nesta cidade, à av. Getulio Var- 
gas, construída em terreno registrado no registro 
imobiliário desta cidade, sob número 2.072. 

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PÔR- 
TO FRANCO, ESTADO DO MARANHÃO. 

Edital de Citação 

O Doutor Mário Barros Ferraz, Juiz de Direito 
da Comarca de Porto Franco, Estado do Maranhão, 
na forma da lei, etc. 

Quem, pois, o dito imóvel quiser arrematar, 
poderá fazer, nodia, hora e lugar acima referido, 
com dinheiro a vista, ou sinal de 500/o (cinqüenta) 
por cento, mediante hipoteca, devendo deste caso 
integralizar o seu lance dentro do prazo de 24 (vin- 
te e quatro) horas, sob pena de perder o sinal dado. 

Dr. MARIO BARROS FERRAZ 
Juiz de Direito 

E para que chegue ao conhecimento de todos, 
mando passar o presente edital, que será afixado 
no lugar do costume epublicado por 3 (três) vezes 
no jornal "O PROGRESSO" que se edita nesta ci- 
dade. Imperatriz, 18 de outubro d el973. Eu, Rai- 
mundo Bandeira Barros, escrivão, datilografei e- 
subscrevi. 

FAZ SABER a todos os que o presente edital 
com o prazo de 45 dias virem, ou dèle conhecimen- 
to tiverem, quenêste Juizo corre seus trâmites um 
processoem que é acusado JOSÉ WILSON FA- 
RIAS, brasileiro, casado, residente na cidade de Im- 
peratriz, dêste Estado, como incurso no artigo 129, 
§ Io do Código Penal Brasileiro. E como esteja o 
mesmo em lugar incerto e não sabido, não sendo 
possível citá-lo pessoalmente, cita-o pelo presente a 
comparecer nêste Juízo e Cartório do 2o Ofício no 
dia 20 de Setembro do corrente ano, às 10 horas, 
a fim de ser interrogado, promover sua defesa e 
ser notificado dos ulteriores têrmos do processo, a 
que deverá comparecer, sob pena de revelia. Para 
conhecimento de todos é passado o presente edi- 
tal, que será afixado no lugar do costume, publica- 
do uma vez no Diário Oficial do Estado e três ve- 
zes em "O Progresso" de Imperatriz. Dado e pas- 
sado nesta cidade de Pôrto Franco, aos oito dias 
do mês de Agosto de mil novecentos e setenta e 
três (1973). Eú, Djanira Gonçalves Bastos, escrivã, 
datilografei e subscrevo. 

Dr. MARIO BARROS FERRAZ 

Juiz de Direito 
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EDITORIAL 

Comentando 

De novo, aqui estamos, 

Para que se dissipem dúvidas lançadas 

ou por leviandade ou por descoAhecimc. iío 

da coisa, diga-se que a paralização de nossas 

atividades se deveu únicamente à ijmperaiiva 

necessidade de uma reformulação do jornal, 

quer no setoiS puramente gráfico quer na for- 

mação de uma equipe estável e coesa de co- 

laboralores.. Os imprevistos vieram. Entre 

a aquisição do nôvo equipamento, sua monta- 

gem e funcionamento houve a superação do 

prazo previsto para a volta à circulação. 

Felizmente para nós, todavia, o imprevis- 

to foi benéfico e confortador porque nos per- 

mitiu sentir de perto que O PROGRESSO é 

hoje — permitam a demonstração de vaidade 

— imprescindível à vida imperatrizense no 

campo difícil da comunicação. Somos ine- 

gàvelmente um periódico que granjeou a 

simpatia e. a confiança de uma gente • Os re- 

clamos ouvidos, os votos formulados por 

nossa volta, as solicitações que nos foram 

encaminhadas e a própria exaltação de nos- 

so pape.! no con.cêrto imperatrizense, tudo isso 

nos capacitou le que justamente por mere- 

cermos essa simpatia e essa confiança esta- 

mos ante o inadiável dever de prosseguir a 

caminhada. E aqui estamos para isso. 

Ombro a ombro com aqueles qu© pug- 

nam por uma cidade e uma região m©lhor 

projetadas e melhor acolhidas dentro de ho- 

rizontes que se descortinam, aqui está O 

PROGRESSO, humilde no seu formato mas 

orgulhoso e consciente de seu papel. 

Ao chamamento da terra, aqui voltamos 

n 
n 

§ 

li 
xx 
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jcxuvjb: 
Lemoreie aos nossos amaveis pienueaores 

ue gente: "iNinguem será suomeuuo a tortura, 
ucia a, pena ue irataxaentos cruexs, inuxxxanos 
ou aegraáantesA (Deciaraçao Universal de i)i- 
xeitos ao riomem — art. 0.°). 

Um esquecimento que vem causando sérias 
e constantes reclamações da parte dos usuá- . 
rios da Estação Rodoviária: a falta completa 
de bancos. Quem vai ali para tomar ou espe- 
rar um ônibus tem que dar aquela de soldado 
— de pé o tempo todo. 

* skJk 
Alô policiamento, tem nêgo na Rodoviária 

que não deixa mais nem o passageiro descei do 
carro. De dinheiro a relógio, estão levando } 
tudo. 

A sfe 
Não adianta mudar o policial. O essencial 

é mudar a mentalidade dominante na corpora- 
ção. — (Opinião minha). 

—A— 
"Êles vão ficar loucos de tanto ouvir". (Pra 

se do anti-candidato Ulisses Guimarães (MDB). 
:: ♦♦ 
♦i 
íC 

— sü - 

para dizer: PRESENTES, IMPERATRIZ. 

tu pupuxcu : "caua, Uxxx por si e 

E o nosso Moto Clube, representante da pa- 
róquia do Maranhão no Campeonato Brasilei- 
ro vem lutando desesperadamente para nãc 
perder a lanteminha do certame. Não é pu- 
xando a brasa não, mas em maténa de futebol 
quem é bom já nasce verde: Palmeiras e Goiás, 
por exemplo. 

Nossa Opinião 

Francisco Rosa 

"I NT E G R A R PARA NÃO 

ENTREGAR". É a filosofia do 

Projeto Rondon. 

De fato, nenhuma outra das 

conquistas humanas, sejam 

elas quais forem, estão à al- 

tura de oferecer todos os seus 

nio coletivo, cujos resultados 
alcançados, por demais sóli- 

dos, estão sempre ao alcance 

de todos, sem distinções ou- 
tras. 

Somos um País Democrata. 

]A democracia é governo do 

pessoais. É notório sobretudo, 
que cada cidadão tenha a in- 

teligência e a cultura cabível, 

para observar tais interesses e, 

sobremodo, defendê-los com 

eficácia. 

xueus por todos". 

Náo nos consta que algum 
progresso humano seja con- 

quxscacio sem que se eduque o' 

Entregar as redeas da Nação 

a homens egoístas (.coisa que 

jamais ocorreria no Brasil de- 

pois da Revolução) seria, an 

tes de mais nada, fragmentá- 

la, levá-la à ruína ou ainda con- 

duzí-la ao empobrecimento e à 

esse resultado é imprescindí- 

povo; sem que esse povo seja * 

.'povo. Não obstante, para que 
benefícios que compõem o a- ^ g,overno seja salutar> ne. 

, panágio de uma cultura inte- CeSsário se toma que o próprio 
gral, qual seja a do Projeto povo ande identificado com vel em todo e qualquer país 

Rondon. 3 ele,onde cada qual deva colo- que adote essa política: a polí- 

Trata-se de uma conquista car os interesses coletivos da «ca individualista, a política 

mas classes, mas um patrimô- Nação acima dos interesses em que figura o desastroso d. 

habilitado para a tal conquis- 

ta; sem que esse povo se dis- 

ponha de instrumentos neces- 

sários para combater os anta- 

gonismos que possam advir 

contra todos os interesses da 
Fatria. 

A educação popular é, indu- 
bitavelmente, o preço da liber- 

dade e da democracia. Outro- 

ra, tudo isso era negligencia- 

do entre nós, porque a ausên- 

cia do amor ao bem comum e 

às atuações do Projeto Ron- 

don e outros órgãos afins. 

Veremos pois, que a realiza- 

ção da nobilissima tarefa do 

Projeto Rondon em Impera- 

triz, trar-nos-á a incumbência 

de promovermos a liberdade, 

a segurança, os benefícios, a 

cuxiuxa e a conscientização de 

que, ao lado dos demais com- 

patriotas, devemos nos INTE- ^ 

GRAR PARA NÃO ENTRE- 

GAR. 

VISÃO GERAL 

CLEVXEGAS 

mxxxgus Utí imperatriz, temiam luuus - coixmxo uu expio- 
.u. coouuus cuegaxxuu. a.xperixnemamos o soio e, ca, cerra- 

xx-^ixa CO lauo Ut <J UttXXUO UIU pÜUCU Utí UÜS, 
Muocauuu xuxxxcx-xu xxxuxi/vj xixaxs jornal com maiores oimeiisoes e mais 
Mxuxxxx&soxaõ ^cx&pecixvas. y 

vaicxxxu-nus uas experiências anteriores, militanao como lo- 
ca" na imprensa raiaaa e escrxia aa una capitai e, a esta terra que 
..os auütou, U nosso proposito e buscar a integração e servi-ia, ra- 
zao porque, entre outras aqui estamos — do Entroncamento ao 10- 
cantins, aa rs ova imperatixz ao (Jacau com uma... ViSAO uERAL. 

JA ERA 
a amais se ouviu taiar tanto da ação da saúde publica quanto 

nos uiurnos tempos. Jtissa atitude que se cnama "bntz aos men- 
tores da decretaria de Saúde do Estado, e preciso que chegue ate 
aqui; copos trincados, xícaras rachadas e um mundo de imundícíes 
^ue campeia nos bares, botecos e botequins, íeiras, mercados e mer- 
cadinnos da cidade, nos dá uma sensação de que a civilização parou 
no tempo; e se parou e hora de continuar. 
PESOS E MEDIDAS 

Agentes do Instituto Nacional de Pesos e Medidas estiveram 
em Imperatriz, executando a importante tarefa na aferição de pe- 
sos e regulagem de balanças e uma fiscalização geral nesse setor. 
Prenderam açougueiros e balanças. Fizeram e desfizeram. Agi- 
ram certo na maioria e, arbitrariamente, abusando do poder em 
alguns casos. O pior porém é que a cidade continua poluída de pe- 
sos desaferidos. E fica aquele círculo vicioso de um quilo por no- 
veeentas gramas. "Tem rumo isso?" 
DESINTELIGÊNCIA NA PREFEITURA 

O orçamento-programa, exercício/74 foi apresentado pelo po- 
der executivo, para ser discutido e, consequentemente aprovado pe- 
la Câmara Municipal. Acontece entretanto que, por desinteligência 
que implicam em "formalidades legais" tais como; inexistência da 
Vyio-ncoo-o»^ o/-*/-»v»-iv*oTiVíotT + o vo-f ÍÍVI H 

Xcxxux ao projeto ae lei, por uxiammiaade, proposta pela propna oun- 
_ xxxIxna, o projeto ixxepto roí aevoxviao. feio que se ve, 

nessa Freteitura tem alguma coisa, senão muito, fora ao iugai. 
rOLICIA DE GUIAS MaSSACRA PESCADORES 

segundo informações aas vítimas, a policia de Goiás, andou 
cometenao arbitrariedaaes, o que é peculiar, em muitos casos, ao 
poder de policia. Como que saqueando covardemente, os policiais 
danificaram as redes de pesca e fizeram outras apreensões de uten- 
sílios de pescaria, ameaçando de prisão os pescadores do Tocantins. 
O pior, porém é que os homens pescayam em águas do Maranhão. 
Sendo assim, a polícia de Goiás perdeu uma boa oportunidade de 
ficar em suas delimitações; passando para o arbitrário, aproveitan- 
do-se da farda e da coação de homens de farda contra humildes 
pescadores do lado daqui. Oportunamente, voltaremos ao caso. 
FOTO TIETRI 

O maior e mais organizado estúdio fotográfico de todos os 
tempos em moderníssima e luxuosa instalação, aí vem dentro de 
poucos dias, Foto Trietri, na Av, Getulio Vargas, 859, Material fo- 
tográfico em geral, ambiente inteiramente funcional, o Foto Trietri 
tem conotações às grandes lojas do Sul do País, o que é bom que 
se diga. 
IMPERATRIZ EM NOVO ASPECTO 

Estão em obras de terraplenagem as ruas da cidade, possi- 
bilitando um tráfego muito melhor com a diminuição de buracos 
e poças d'água além de fsn lamaçal que desafiavam os princípios de 
civilidade de um povo e de uma administração municipal do Por- 
tão da Amazônia. Enquanto isso as "travessas" continuam com 
cada buraco, permanecendo assim o tal desafio. 
RUAS OU TRAVESSAS 

Aqui as terminologias rua e travessa têm acepção diferente. 
Rua é Travessa e travessa é rua. Não entendo. A cognominada 
Av. Getúlio Vargas tem o nome de Travessa Getulio Vargas o mes- 
mos a Rua Sousa Lima. Bem, isso, ao que nos parece é coisa da 
mo ocorrendo com a Benedito Leite, enquanto por outor lado te- 
alçada daquela dita Câmara que não aprovou o orçamento-progra 

\ 
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IT* fl r. 
. f i H « E verdade que a Süa 

demissão e a do Remi fo- 
ram acertadas em São Luís, 
dias atrás, e que após elas 
outras modificações virão ? 
. ^ .Não sei (risos). 

t— Um funcionário da 
Prefeitura, revelou a um 
prócer do MDB que o sr. te- 
ria agora depois de demis- 
sionário teria feito uma de- 

O P R O G R E S S O Página 

EXPLICA DEMISSÃO 

núncia contra o prefeito Xa- 
vier; é verdade ? 

— Não, não é verdade ? 
Assim, cauteloso, reti- 

cente, o sr. Sebastião Régis 
que há poucos dias deixou a 
Prefeitura local onde co- 
mandava as secretarias de 
Obras e de Finanças, mani- 
festou-se, a pedido nosso so- 
bre um pouco do muito que 

êle sabe com referência à 
Prefeitura Municipal 

— Quando eu fui convi- 
dado para a Prefeitura, as- 
sumi o compromisso de fi- 
car por 30 dias, enquanto se 

normalizasse a situação; che- 

guei a passar 60. Então, es- 

gotado o prazo anteriormen- 

te dado, pedi meu afasta- 

mento; já dera a minha par- 
cela de colaboração. 

Quando assumi minhas 
funções na Prefeitura, en- 
contrei as finanças exata- 
mente a zero.. Existiam .. 

56.000 cruzeiros na conta do 

Fundo de Participação; e 

feito o pagamento das pro- 

fessoras isso ficou reduzido 1 

a 3 ou 4 mil cruzeiros. A 
20 mil cruzeiros. Durante 
conta do ICM resumia-se a 
minha estada na ^Prefeitu- 
ra fiz pagamentos de atra- 
sados e despesas gerais da 
oidem de Cr$ 250 mil e 
ainda deixei, depois desses 
60 dias, depósitos de mais 
de 250 mil. Nesse espaço 

(Continúa na pág. 8) 

Imperatriz aguarda anciosa o "BNH" 
rlrt OI r\ nstccm ní-voli-» csiio rl/íotn rtr-* AT/~\tZi. 1 ;  "O Globo'í de 21 do cor 

rente, nos informa que a 

Caixa Econômica Federal jà 
aplicou Cr$ 1.008 milhões 

de cruzeiros, em habitação, 
no periodo de janeiro a se- 

tembro/73, o que represen- 
taum aumento superior a 23 
por cento com relação ao 

igual periodo do ano passa- 

do. 

Esses financiamentos 
foram feitos através da Car- 

teira de Habitação e Hipo- 

teca da referida Caixa, con- 

forme disse em mesa-redon- 
da com jornalistas, no sul 

do país, o sr. Alceu Maitino. 

As aplicações se expressam 
n aordem de 10 bilhões de 

cruzeiros, sendo que Cr$ . 
7,2 bilhões se destinaram à 

área da habitação e hipote- 
ca. 

. Convém ressaltar ac^ui, 
as modificações, que passa- 

ram a regular a condução 
dos mútuos, conforme, ain- 

u 'soiuesudu e^iou 
jü jyouc, VACUA- 

x^vuAuniGULe, aaqumr o seu 
Lci/ü, s,em o meao de per- 

üc-io ca:>ü nao pague ate o 
mu ae caa ames, pois, na 

maioria aos casos, os seus 

empregaaores só pagam os 

salários entre 5 e 10 do mes 

suosequente ao • 'trabalha- 
ao. 

Imperatriz que atraves- 
sa, como a maioria das ci- 

dades desta Região, um sur- 

to não pequeno de progres- 

so, está a carecer da ajuda 

imprescindível e decisiva 
do BNH, a fim de que o 

Urbanismo e a Habitação 

tenham vez. Há deficiência 
de casas nesta cidade, em 
que pese a grande área de- 

socupada, cora bons terre- 
nos em que podem ser erigi- 
dos ambos conjuntos. Que 

os dirigentes do Banco Na- 

nai de Habitação atendam 

o nosso ap©lof qu§ totâ e© 

lUíiU Viu, XcUiCililsd, eiiA liUxiio 
uc uiim, popui<aÇt*u que cx ca- 

ce sem a onenvaçao uc 
quem ae aueno. 

iNao é aeniais atentar 
para o simples fato de ver 
mos um ihvesiímento aa 

oruem autea citaua, Seul que 
imperatriz fosse beneficia- 

da em um centavo. 
A nossa praça conta 

com 04 Bancos, inclusive o 
Banco do Brasil, S. A., que 

não operam na modalidade 

do BNH, mas fomentam o 
Comércio, a Indústria e 

Agro-Pecuária e muito têm 

contribuido para melhorar 

esta Zona do Tocantins, 

principalmente, o Banco do 

Brasil que ora, cumpre uma 

das grandes metas credití- 

cias o Govêmo Central. 

Mas, se encontra ausente o 

BNH e mesmo o Banco do 

da, declaração do sr. Maiti- 

no, que afirmou que os cli- 

entes serão orientados con- 

venientemente, no sentido 
do bom entendimento quan- 
to a seus deveres para com 

a CEP, sem entretanto, ha- 
vero afrouxamento para os 
clientes que se tomem in- 
sensíveis ao apelo de regu- 
larização de sua situação 
creditícia. Somente, após, 
se esgotarem todos os meios 

amigáveis é que serão ten- 
tadas medidas drásticas, 

constrangedoras, de execu- 

ção judicial ou extra judi- 

cial. 

Pelo exposto, conclui- 

mos que os homens que fi- 

zeram essa modificação na 

maneira de fazer retomar 

o capita] emprestado, são 

dotados da mais louvável 
boa vontade "e merecedores 

de encômios. 

Ao que sabíamos, era 

tudo ao contrário, que, ao 

mais leve atraso, as medi- 

das de penhoras e execução 

se sucediam, do dia para a 

Rodoviária 

A reportagem consta- 
tou "in-loco" a necessidade, 
que se faz cada vez mais 
urgente, da presença assí- 
dua da fiscalização da Cl- 

HETRAN na nossa Estação 

Rodoviária. Verdade é que, 
vez por outra, aparece por 
ali um guarda que, também 
é verdade, não intervem , 

quase em nada. Verifica- 

mos, por exemplo, que nas 

chegadas dos ônibus das li- 
nhas regulares os passagei- 

ros sentem dificuldades em 

desembarcar, tal é o assal- 

to de um número surpreen- 

dente de táxis pretendendo 

transportá-los, numa bader- 
na intolerável aos foros de 

civilidade da nossa terra e 
do nosso povo. E é fato no- 

tório que o pátio onde es- 
tacionam os/ônibus é ex- ' i 
clusivo para suas manobras 

e permanência durante o 

desembarque dos usuários. 
Nada disso querem saber 
os profissionais do guidão, 
e para tanto desrespeitam 

leis e autoridades. 

Sabemos dos insisten- 
tes pedidos da direção da 

Rodoviária ao órgão com- 
petente, no caso a CIRE 
T R A N, mas desconhece- 

mos os motivos pelos quais 

não são êles atendidos. O 
fato é que urge uma enér- 

gica providência. Caso con- 
trário, lamentavelmente tal- 

vez esta nota seja substituí- 

da por outra reportando al- 
gum e possívsi acidente, que 
se já desenha ante a igno- 

vancia de uns e a omissão 

de outros. Daí a advertên- 

cia de que é melhor preve- 
nir do que remediar. 

LOTERIAS 

Nordeste, quando também 
a imprensa da Capital do 
País, dá conta de que o Se 
naaor Alexandre Costa, da 

Arena do Maranhão, propõe 
a criação ao rundo para o 

Nordeste, com incentivos 

esses que em outra ocasião 

em discurso proferido no 

Senado, afirmava que não 
estavam resolvendo o pro- 
blema nordestino, face a sua 

aplicação de maneira erra- 
da. 

Diante deste ligeiro co- 
mentário que não tem outra 

finalidade senão a de ofe 

recermos a nossa colabora 
ção à comunidade do que 

partilhamos, esperamos con- 
tar com a ajuda, a curto 

prazo do BNH, mediante a 

presença dos seus agentes < 

financiadores. 

JOB 

Em 26-10 73. 

MAIS UMA fCJ- 

GA DE PRESOS 

Desta feita foram 4; dois 

maconheiros e dois homicidas 
os fugitivos da cadeira públi- 

ca, na noite ae lo para lò do 

corrente, ue acorao com oficio 

üingiao pelo delegado ae polí- 

cia ao juiz de direito, os íugi- 

tivos foram Waldemar Alves 

Fernandes, Otávio Deimondes 
de íoousa, Francisco Alves 

.Darros e nuis Pereira aa Sil- 

va. aois» pxunenos suo au- 

tores ae cume ae morte; ütá- 
vxo- a6uaiuava novo jmgamen- 

lu jjcxo iriuunai ao juti, pois 

já fóra absolvido no primeiro, 

quando o Ministério Público 

recorreu da decisão. 

Estranhamente, as fugas re- 

petem-se cora muita insistên- 

cia na cadeia local. Não faz 

muito tempo 5 marginais saí- 

ram da ceia cujas grades ser- 

raram; depois veio a fuga do 

maconheiro Bernardo de tal, 

sem deixar qualquer vestígio; 

fugiu a seguir o homicida Wal- 

aemar Menezes, logo após ser 

conaenaao pelo Tribunal do 

Júri; agora, fogem mais 4. 

MACONHA E 

PREFEITOS: 

PREOCUPAÇÃO 

Segundo informe da 

coluna "Eoda Viva", au 

Imparcial", o ür. Theotò- 

nio Maaeira, Chefe de Po- 
licia Feaerai no Maranhao, 
declarou em palestra profe- 
rida na Assembléia Legisla- 
tiva que as maiores preo- 
cupações oa P. Federal no 
Estaao são a maconha e os 
prefeitos, a primeira pelos 
danos causados à saúde e 
os administradores pela mal- 
versação dos dinheiros pú- 
blicos. Mas considera o con- 
íerencista que ambos os ma- 
les "a despeito de ainda e- 
xistirem, já estão minimiza- 
dos". 

E em nenhuma dessas fugas 

a polícia logrou notar qual- 

quer coisa, muito embora o 

movimento em volta do prédio 

da cadeia seja intenso ate ho- 

ras da madrugada já que a de- 

legacia-caaeia situa-se no cen- 

tro da zona do meretrício, na 

enamada f arra-Velha. 

ESCRITORÍO £ 

advocacia 

Jurivê de Macedo avi- 
sa a seus constituintes e 

amigos que seu escritório 
pronssionai passa a funcio- 
nar conjuntamente com a 

redação do jornal "O PRO- 
GRESSO", à Pça. Mal. Cas- 

telo Branco n. 105 (entre o 
Elite Bar e o Escritório S. 

João). — Telefone 224, pa- 

0 
D 
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JUIZ INFORMA: 

Imperatriz quer mais Juizes 

, 
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O dr. José Delfino Sipauba, uma das perso- 
nalidades mais marcantes no seio da magistra- 
tura maranhense, conhecido pelo ardor com que 
defende o aparelhamento do poder judiciário do 
Estado "para que a Justiça possa socorrer os 
que dela se valem", ouvido por "O PROGRES- 
SO" a respeito de sua comarca assim se pro- 
nunciou: 

"A Comarca de Imperatriz não tem mais 
condições de funcionar com apenas dois juizes, 
recisamos de no mínimo 6 magistrados; do con- 

trário ela continuará cada vez mais emperra- 
da". 

Quanto à instalação do Fórum, prosseguiu, 
até o momento estamos na estaca zero. Entre- 
tanto, estamos tentando junto ao Govêmo do 
Estado conseguiu a cessão de um prédio de 
propriedade do mesmo, nesta cidade, que se en- 
contra ocioso. Caso sejamos atendidos, já te- 
mos a garantia da Prefeitura Municipal de que 
ela fará a reforma e adaptação do prédio. Aguar- 
demos". 

Nesta 

onde 

Cidade 

Impera 

a pressa 

rtuagio popuiai 

li. 15. /iidOrtUVl 

CESSA FOGO 

NO ORIENTE 

Hotel Internacional para Imperatriz 
ao iViararmao, já aprovada 

Graças aos esforços da 

Organização das Nações Uni- 
das, foi dada a ordem de ces- 
sar fogo a árabes e judeus, na 

noite de 22. Observadores afir- 
mam que os árabes que se ha- 

viam unido na guerra possivel- 
mente se separarão na paz 

pois muitos deles não concor- 

dam em cessar as hostilidades 

enquanto não se concretizar a 
desocupação por Israel das 

faixas de terras ocupadas pe- 

los judeus na Guerra dos 7 

Dias. 

uü irmaofc uuena, que 

ja deram a imperatriz uma 
Estação Rodoviária moae- 

io, voltam suas vistas ago- 
ra para um novo e arroja- 
do empreendimento. Trata- 

se da construção de um Ho- 
tel, de categoria internacio- 
nal, provido de todos os re- 
quisitos da mais moderna 
técnica. Com a conclusão 

prevista para dentro de 15 

meses, a obra está orçada 

em mais de 2 milhões de 
cruzeiros, dos quais a maior 

parte será financiada pelo 
Banco do Desenvolvimento 

pela BUDEiNE. U hotel em 
questão sera construído em 

uois pavimentes onde exis- 

tirão duas suites presiden- 
ciais, salão para reunião, a- 

partamentos com ar condi- 
cionado e quartos classe A- 
B-C, piscina e dependên- 

cias para butiques, salão 
de beleza, barbearia, farmá- 

cia, boate, etc. 

Ultimando os detalhes 
Estiveram Recentemente 
nesta cidade os drs. Rober- 
to Macieira, ^Wilson e Jo- 

sias, nomes de destaque da 
alta direção do BDM. 

PODER JUDICIÁRIO 
COMARCA DE PORTO FRANCO 

ESTADO DO MARANHAO 
COM O PRAZO DE 45 DIAS 

O Doutor Mario Barros Ferraz, Juiz de Direito 
da Comarca de Pôrto Franco, Estado do Maranhão, 
República Federativa do Brasil, na forma da lei, 
etc. 

FAZ SABER 
a todos os que o presente edital, com o prazo 

de 45 dias virem, ou dele conhecimento tiverem, 
que nêste juizo corre seus trâmites um processo 
Crime em que é acusado LUIZ GOMES DOS SAN- 
TOS, brasileiro, casado, lavrador, com 50 anos de 
idade, natural deste Estado, filho de Altino Alves 
dos Santos e de Odllla Gomes, residente no lugar 
denominado "Burltirana", nêste Município, como 
Incurso no art. 121 § 2o n0 II, do Código Penal (con- 
curso formal — art. 51 § Io do mesmo Código). E 
como esteja o mesmo em lugar incerto e não sabi- 
do, não sendo possível citá-lo pessoalmente, cita-o 
pelo presente a comparecer nêste Juizo, sediado à 
Praça Getúlio Vargas, nesta cidade, no dia 11 de 
outubro do ano em curso, às 10 horas, a fim de 
ser interrogado, promover sua defesa e ser notifi- 
cado dos ulteriores têrmos do processo, a que de- 
verá comparecer, sob pena de revelia. Para conhe- 
cimento de todos é passado o presente edital, que 
será afixado no lugar de costume, publicado uma 
vez no Diário Oficial do Estado e três vezes em 
PROGRESSO", de Imperatriz. Dado e passado nes- 
ta cidade de Pôrto Franco, Estado do Maranhão, 
Cartório do Io Ofício, aos vinte e sete dias do mês 
de agosto do ano de hum mil, novecenos e setenta e 
três. Eu, Manoel Assis Alves Bezerra, Escrivão, fiz 
datilografar e subscrevo. 

Dr. MARIO BARROS FERRAZ 
Juiz de Direito 

cont. ( Comentando ) 
A Prefeitura e a Ciretran precisam notar 

que os serviços de alto-falantes em carros ne- 
cessariamente devem acatar a legislação vigo- 
rante no que toca ao respeito às proximidades 
dos Hospitais, Escolas, etc. 

—**— 
Por falar em Ciretran, estão exigindo lá ate 

presença de carro novinho, para vistoria, na 
nora da transferência. Enquanto isso, tem cada 

ônibus por aí que nem é bom falar mas que se 
não forem vistoriados correm o risco de virar 
manchete nesses dias. 

** 
Mal deu a primeira chuva e já a água se 

acumula em diversas ruas. Não adianta amon- 

toar terra se não se cuidar do escoamento da 
água. 

No ritmo de crescimento acelerado que sa- 
code nossa cidade, bem pouca gente parou para 
mecucar numa pequena granae verüaae: a pres- 
sa está aleijando nossa cidade. Já repararam a 
pressa com que se atropelam pedestres e como 
us pedestres atropelam os carros? Como ve- 
mos caminhões cruzam nossas ruas, carregados 
de tijolos e telhas (mal queimados, devido a 
pressa)? Como ar crianças crescem depressa, 
como os jovens fazem coisas de velhos? Como 
os pais não mais perguntam pelos filhos, por fal- 
ta de tempo e como as mamães pacatas de outro- 
ra, se transformaram em barulhentas motoris- 
tas? E os políticos, como decepcionam-se de- 
pressa com a política? E como certas autorida- 
des não são mais aquelas? Notaram como os 
pedintes crescem assustadoramente com os lu- 
minosos comerciais? acatos cidadãos tornam-se 
assassinos? Ou como a população anda des- 
crente com a polícia? 

Nesta cidade feita às pressas, onde as chu- 
vas derrubam operações impacto, operações an- 
ti-poeira, operações faça-fossas e ruas asseadas, 
o cidadão que tinha um certo grau de civilida- 
de aprende rapidamente a assimilar poeira, e 
renunciar etiquetas. Quem não passou ainda 
pela agonia do pneu estourado em cima das cai- 
xas jogadas nas principais ruas de comércio? A 
rapidez com que viola se a propriedade alheia 
ou ignora-se leis comunitárias? E a pressa co- 
mo suicídio? Basta ter pressa e ir ao cinema, 
para receber, um par de sapatos GiJarneados 
nas costas. 

Até no modo de tratar as pessoas, o cidadão 
encontra a presença nefasta da pressa: balco- 
nistas que não tiveram instrução dos patrões 
que nunca concluíram o ginásio, que nunca pro- 
curaram aprender nada. Mesmo quem fez for- 
tuna às pressas deixa que o vento a carregue 
mais depressa, pois a pressa destrói estradas 
mal construídas e planejadas às pressas; des- 
trói casamentos, destrói no cidadão o espirito 
de cooperação, de respeito e de disciplina. Pres 
sa para comprar, para vender, construir ou des- 
truir, pressa que não conduz a nada. 

Enfim como disse o ilustre Senador pelo 
Maranhão José Samey: "o que importa não é a 

(Cont. na pág. 9) 

Delegado na Cadeia * 

*♦ 

O delegado Sérgio Para- 

nhos Fleury, acusado do fuzi- 

lamento de marginais paulis- 
tas e cariocas liquidados pelo 

Esquadrão da Morte, acaba de 
ter confirmada pelo Tribunal 
de Justiça de São Paulo a pe- 

na de prisão que lhe foi im- 
posta em primeira instância. 
Já foi expedida a ordem de re- 
colher o delegado ao presídio. 
Com Fleury, também dois in- 
vestigadores participantes do 
Esquadrão da Morte foram 
condenados. 

Sérgio Paranhos Fleury é 

conhecido em Imperatriz aon- 

de esteve no ano passado na 

captura de um elemento apon- 

tado como subversivo que êle 

conseguiu prender no Entron- 

camento. 

w 

BO V A P - Materiais para Construção 

Canos Galvanizados Plásticos 

Ferro Redondo p/Construção 

Louça Sanitária 

Material p/Encanamento 

Produto de Cimento Amianto 

Forro de Pinho Eucatex 

Tintas Ypiranga 

Serras Braçais e Golpeões 

Motores Estacionário Elétricos de 2 e 3 Fases 

Bombas Hidráulicas 

Material Elétricos 

Máquinas para Ração 

REVENDEDOR DO CIMENTO BÚFALO 

Av. Getulio Vargas n. 1037 — Esquina c/Rua Pará — Fones: 202 e 400 — Imperatriz — Ma. 
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Ilusões 

Perdidas 

Como toda pessoa humana, seü Raimundinho 
Jatobá também tinha o sagrado direito de sonhar. 
E sonhou. 

Analfabeto de pai e mãe, seu Raimundinho 
desde cedo se enveredara peloc caminhos da pes- 
caria, rastejando na caminhada do seu velho e car- 
comido pai. Tocantins a baixo, Tocantins a cima 
era o seu labor em dias causticantes e madrugadas 
frias. Era a luta pela sobrevivência, a condecoia- 
ção de um homem honrado ná batalha pela sus- 
tentação de seus oito filhos. 

.. .Era um domingo da quaresma... uma ma- 
nhã como todas as outras. Seu Raimundinho achou 
pesado, mas se viu obrigado ao seu trabalho de 
rotina. No bolso um só tostão não tinha e lã 
prás bandas do fogão, um silencio constrangedor. 

Mas o seu Raimundinho também era humano 
e por momentos seguidos se revoltara com aquele 
estado de coisas que o obrigava a pescar naquele 
domingo da quaresma. Equipara se todo. Desce- 
ra as barrancas do Tocantins remando contra a 
corenteza. Naquele domingo de quaresma seus 
calos das mãos lhe doíam mais do que nunòa, c 
sol lhe abrasar impledosamente, parecia-lhe um dia 
árido, aziago. Por um instante, entre a reflexão e 
a revolta, seu Raimundinho sente algo estranho 
diante de si e faz o sinal da cruz, seguido de uma 
ligeira prece almejando sucesso e tranqüilidade 
naquela jornada. 

E rema... rema... rema sua pequena e velha 
canoiriha à custa de mil dificuldades de um homem 
de sessenta anos com aspecto de noventa e cinco. 
Era humanamente inclemente aquela tarefa para 
um sexagenário responsável pela sustentação de 
uma prole. 

Seis horas a tarde. É hora cie partida e lá 
se volta o homem Tocantins a baixo remando sua 
canoinha, lembrando do fogão triste, do bolso sem 
dinheiro e o que mais lhe cruciava — era o do- 
mingo da quaresma! 

Era uma madrugada quando "seu" Raimundi- 
nho encenara sua missão. Sentia-se acabado, sem 
forças, sem condições, sem coragem, sem nada. 
Mas, o amor pela sua família, o seu dever como 
pai e como esposo o obrigava a enfrentar aquele 
batente pesado. : 

Arrostando-se ao mais cru dos sacrifícios. Ja- 
tobá consegue amealhar pequenas economias com 
a qual dá entrada na compra de um motorzinho 
par sua canoa. Aquela aquisição era mais que 
tudo o que se possa pensar — era um prêmio que 
a vida, as mutações do tempo e a bênção de Deus 
lho reservariam aos sesenta anos, aspecto de no- 
venta e cinco. 

Um motor de popa novinho, zero, zerinho... 
Ave Maria! Seu Raimundinho era o homem mais 
feliz deste chão. E tantas vêzes riu à toa, conver- 
sou consigo mesmo e tinha verdadeira adoração 
por seu motorzinho adquirido em NEY MILHO- 
MEM MÁQUINAS E MOTORES, ali, na Simpiício 
Moreira. 

Infelizmente, porém, sua ilusão não permane- 
ceria tanto. Era aquele velho provérbio que diz: 
alegria de pobre dura pouco. Foi o que aconte- 
cera. Dois dias apenas e o motor zero... zeri- 
nho. Não funcionara mais. Não teve reza, não 
teve jeito. Acendeu palitos de fósforos prá Santo 
Expedito, velas prá São José, Terço prá Santo Ono- 
fre e Bendito para Virgem Maria. Nada .. nada, 
nada deu jeito. 

Sessão espírita? Não, isso não. 
Jatobá entre a dor, a tristeza e a saudade do 

seu motor que durante alguns dias lhe rendera a 
maior feliedade de todos os seus sesenta anos 
não teve outra solução senão devolvê-lo a Ney iM 
lhomem. Na firma, logo se constatou que o motor 
não funcionara por falta de gasolina. Falta de 
gasolina pura e simplesmente ! 

Poderia aqui voltar a alegria de seu Jatobá 
mas êle permanecera firme, iredutível. Não teve 
conversa que convencese seu Jatobá que era falta 
de gasolina. 

O homem ficara frio, passivo, diante das expli- 
cações claras do sr. Ney e preferiu voltar, para 
sempre à natureza do seu trabalho, Tocantins a 
baixo, Tocantins a cima, remando sua velha canoa 
para sustentação de sua prole. 

Para o seu Jatobá, hoje, resta na lembrança o 
berro de satisfação de Zezico, seu filho, quando viu 
o motor e a "gritaiada da turma, só de contente". 

Fósforo prá Santo Expedito. Velás prá São Jo- 
ndito nara a Virgem 

Coluna do Vidigal 

Ninguém ignora a verdadeira corri- 
da,em vias de ser deflagrada, pelas lide- 
ranças políticas, objetivando-se um su- 
bstancioso aumento do eleitorado no Es- 
tado, de modo a que se obtenha mais 
vagas na Assembléia e na nossa repre- 
sentação na Câmara Federal, já no pró- 
ximo pleito. Esta seria também uma fór- 
mula viável para acomodar as pretensões 
de tantos candidatos, muitos déles já tra- 
balhando na surdina em busca de tão 
poucas vagas. Vê-se, porém, como im- 
pecilho maior, os altos custos financei- 
ros que exige a empreitada. Alistar um 
sas que o processo exige, desde a certi- 
eleitor quer dizer pagar todas as despe- 
dão de nascimento ao retrato 3x4. Em 
fases pré-eleitorais forma-se um verda- 
deiro mercado e, no último pleito muni 
cipal, o alistamento chegou a 30 cruzei- 
ros "per capita". Daí a preocupação dos 
políticos quanto à verdadeira competi- 
ção em termos de poder economico que 
vai acabar havendo para a conquista de 
um lugar de representante do Povo. Daí 
entender-se agora oporque das renhidas 
disputas nelas Prefeituras nas ultimas 
eleições. É que uma vez detentor da Pre- 
feitura, o político passa a contar com 
todo o seu mecanismo de pessoal, car- 
tórios, etc. reduzindo, assim, as inevitá- 
veis despesas para o alistamento. Sabe- 
se de Prefeitos que serão candidatos a 
Deputados e já estão cuidando disso. Se 
para alcançar-se um lugar na Assembléia 
serão necessários, pelo menos, cerca de 
10 mil votos e na Câmara Federal um 
mínimo de 30 mil — imagine-se a situa- 
ção se esses contingentes de votos hão 
que sair, pelo menos na metade, de no- 
vos eleitores. 

Do Meu Cademinho 
— Quando é convocado pelo Presi- 

dente Acrisio Viegas para compor a Me- 
sa da Assembléia, o Deputado Pontes de 
Aguiar, de Chapadinha, senta-se no lugar 
gar do 2o. Secretário, passando a ser. 
por isso, o responsável pela leitura da 
ata. O titular do posto é o Deputado Ber- 
nardo Almeida, que antes de ser políti- 
co foi, sob o pseudônimo de B. Antonio, 
locutor da Rádio Timbira. Mas Pontes 
não desmerece. E lê a ata compassada- 
mente, quase que sílaba por sílaba. Não 
tendo voz radiofônico compensa com a 
dicção, que por sinal lhe é excelente. 

— "Bati muitas vezes com a cabe- 
ça no poste e dei murros na mesa. Es- 
tou convencido de que o poste é mais du- 
ro do que minha cabeça e que a mêsa é 
mais dura do que minha mão. O impor- 
tante, pois, é saber o que os outros pen- 
sam. O importante é dialogar. Não há 
ninguém suficientemente gênio capaz de 
pensar e agir sòzinho". Confissão do Ma- 
rechal Juarez Távora, que está publican- 
do agora seu livro de memórias. 

Edson Vidigal 

PUNGUISTAS AGEM 
NA RODOVIÁRIA 

Denuncias trazidas a ledaçao ga- 
lanicin que unia unua ue aasaiius 
VVÍÜA u.cuiii.e(jfciAii_iu nuó aiicuuxoo «.•u, 
juotaçau ivoaoviaria. 

j.j.uuvc. uci,ov-<o cüi que pasia^euua 
iOram C/CICC«.^VJO licua uiUiiAicnn^eía ua 
juiouuyau uuiS oU mais fcitnicilLOü, 
pexuenau em conseqüência cunneiro 
u jóias. 

Também dentro da Rodoviária 
já se verificaram os "trabalhos" de 
plingüistas que tiram a passageiros c 
freqüentadores do locai carteiras com 
diníieiro e até documentos. A ocasião 
mais propícia à ação dos amigos do 
alheio e o movimento de embarque e 
desembarque quando o ônibus se vê 
rodeado por motoristas, agentes de 
pensões, carregadores de bagagem e. 

Morre um 

Lider 

GO — Especial para "O PROGRESSO" 
Bem diferente do dia 7 de setembro: vibrante, 

febril, entusiástico, pleno de sol, o 7 de outubro 
amanheceu brumoso, ofuscado, gelado, cheio de ne- 
gras nuvens baixas que, na sua passagem, embru- 
lhavam, momentaneamente, os edifícios mais altos 
desta formosa e linda Goiânia. O ambiente, que 
já era triste (diria o poeta; "piedoso céu que a 
minha dôr sentiste!"), mais tnstonho ficou quan 
do o rádio anunciou o desaparecimento, ocorrido 
à noitinha anterior, do mais destacado líder polí- 
tico da região tocantina. Vítima de um enfarte, 
tombou Darcy Gomes Marinho í 

Em meio às minhas reminiscências, passam a 
desfilar pela memória a luta titânica do saudoso 
carolinense, seus arrojados feitos, pontilhados de 
bravura e heroísmo, tão bem evocados pela admi- 
rável inspiração de Euciides da Cunha. 

Cêdo, ainda, levou a peito, com garra e estoi- 
cismo, a navegação do rio Tocantins, fazendo subir 
e descer, entre pedras e areia, os seus possantes 
barcos-motores, de Belém a Porto Nacional. RI- 
BAMAR, DEUZIMAR e MIRAMAR, que constituí- 
ram sua cobiçada frota, escreveram como epopéia, 
belíssimos capítulos na história do encachoeirado 

rio. Mais que isto: celebrizaram-se pela potência 
de suasmáquinas propulsôras que lhe davam velo- 
cidade invejável, pelo conforto que proporciona- 
vam aos passageiros, pelo bom gôsto de suas pin- 
turas, sempre renovadas, pela formidável linhagem 
de suas "obras-mortas", pela habilidade inconfun- 
dível de seus pilotos e pela lhaneza e fidalguia 
do tratamento de seus comandantes, não se poden- 
do omitir os nomes do Polary e do Crlstovam Lo- 
pes. Porisso, foram sempre os mais preferidos. 
Paralelamente, Darcy Marinho fez funcionar, em 
Tocantinópolis, a primeira usina extrativa de ba- 
baçu na região, fruto de seu dinamismo impar, de 
seus idealismo sadio e de sua obstinada crença no 
futuro da próspera região, que hoje chora inexo- 
ravelmente o seu brusco e inesperado desapareci- 
mento. 

De temperamento oposicoinista e independen- 
te, na redemocratização do país, insu rgiu-se contra 
a formação de um único diretório partidário em 
Tocantinópolis e, juntamente com fiéis amigos, 
fundou a UDN e por ela lutou até a sua extinção, 
quando fiiiou-se à ARENA. 

Dizia-me Darcy Marinho, faz poucos dias, "te- 
nho vontade de escrever minha peleja na fundação 
da UDN na zona tocantina. Semanas inteiras — 
de dia viajando em lombo de burro e à noite rea- 
lizando comícios políticos que terminavam em feg- 
ta dançante que se prolongavam até o sol raiar. 
Assim organizei diretórios distritais em Araguaí- 
na, Filadélfia e Babaçulàndia, contra o poderio 
inconteste de Chico Queiroz, dos Moraes, do Zé 
Milhomens e de tantos outros prestigiosos líderes 
pessedistas. 

Lídimo representante do norte com assento 
no Palácio Alfredo Nasser, Darcy deixa uma belís- 
sima folha de inestimáveis serviços prestados aos 
municípios distantes que tão dignamente defendeu 
em várias legislaturas. Eis porque, no próximo 
pleito, pretendia alçar um vôo mais alto, candida- 
tando-se a uma cadeira no Congresso Nacional, 
onde melhor defenderia a promissôra faixa Tocan- 
tins-Araguaia. 

Nos seus últimos dias de atuação na Assem- 
bléia goiana, Darcy Marinho teve destacado traba- 
lho e nos anais do Legislativo estadual, está escri- 
to, como sua derradeira proposição, um ofício que 
seria enviado por aquela Augusta Casa ao Exmo. 
Sr. Ministro da Agricultura, solicitando providên- 
cias urgentes para "sustar a derrubada criminosa 
do babaçu nos vales do Tocantins e do Araguaia". 

Assmi, com a morte do ardoroso político, silen- 
cia a única voz do parlamento goiano que defendia 
intransigentemente os interesses do extremo norte 
do Estado. 

O luto que envolve nesta hora a prestigiosa 
família Marinho, atinge também, implacável e im- 
piedosamente, à Assembléia Legislativa, à ARENA, 
ao setentrião goiano e a nós, seus conterrâneos 
que, sentindo o amargor da saudade, deploramos 
o prematuro falecimento do ilustre carolinense. 
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EMPRESA TRANSBRASIEIANA 

DESENVOLVENDO O MARANHAO 

Texto de CATARINüS SANTUS 

Foto de Foto ROCHA 
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A foto mostra parte do pessoal de oficinas quando unidos 

ofereceram esta close ao "O PROGRESSO" 

Quatrocentos e quarenta e dois ônibus do tipo convencional- 
mente chamado Expresso fazem parte hoje de uma frota de 500 

veículos pertencentes à EMPRÈSA TRANSBRASIEIANA, uma das 

maiores organizações rodoviárias operando desde Brasília até Be- 

lém e numa imensa área dos Estados do Maranhão e do Piauí, o 
que lhe confere a honrosa referência de servir a dois terços do 

complexo rodoviário brasilero. 

A "TRANSBRASIEIANA" nasceu da fusão da linha pioneira 

"Expresso Braga' com a "ARAGUARINA" e a "PEANETA", num es- 
forço muito grande para a difícil missão de transportar com rapi- 
dez e conforto milhares de viajantes que diàriamente percorrem o 

Brasil em todos os sentidos. 

— Mas não parou nisso o nosso trabalho. Vivemos a cada 

dia a problemática do DESENVOLVER para trazer aos usuários de 
nossos serviços o fruto do nosso esforço em beneficio de muitos, 
logicamente em troca da aceitação e da compensação do que ofere- 
cemos". São palavras do sócio-gerente da TRANSBRASIEIANA 
em Imperatriz, sr. Altair Moreira Braga que tem aqui o seu quartel- 
general à frente do quadro de pessoal e de todos os serviços de or- 

dem burocrática, instalado em moderno escritório, no bairro En- 

troncamento. 

Ainda segundo o nosso entrevistado, a TRAN SBRASILANÃ 
dispõe no setor de um quadro formado por 111 funcionários que 
vão do setor técnico ao comercial e até a parte de relações públi- 
cas que tem nêle Altair um modêlo perfeito, tal a presteza e defe- 

rência dispensadas a cada passageiro, cada visitante e, especial- 
mente. a cada problema a ser solucionado. 

Nos clichês, uma demonstração do que é TRANSBRASIEIA- 
NA em Imperatriz. 
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iicuaa vemos técnicos especializados fazendo a revisão nos coletivos 
para melhor segurança dos passageiros j 
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O sr. Altair Moreira Braga, gerente local da Transbrasiliana <foto) 

estava fazendo seus despachos do cotidiano 
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Exclusiva para "O PROGRESSO", a close acima, mostrando a união 
de seus funcionários — pessoal da lotação e burocrático —- para 

melhor comunicação da empresa 
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Xa oportunidade em que o jornalista Catarinus Santus, de "O PRO- 
GRESSO", entrevistava o sócio-gerente da Transbrasiliana, sr. Altair 
Moreira Braga onde fazia sua exposição do atual desenvolvimento 

(fator) da empresa (* 
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PROMOTOR ACUSA POLICIA 

Entrevista concedida a J. Macedo 
Já se diz na cidade que o promotor José Maria 

Rodrigues está tendo muito trabalho,em defender 
a sociedade contra a polícia do que contra os mar- 
ginais. A propósito, procuramos ouvir o represen- 
tante do Ministério Público na comarca que nos 
declarou: 

— Não somos contra a polícia de modo gene- 
ralizado. O que combatemos é o procedimento 
indigno de homens despreparados e truculenos 
que integram o destacamento policial local, co- 
mandado pelo Tte. Vito, que desvirtuando seu pa- 
pel de autoridade preventiva vem cometendo uma 
série de desmandos, sevícias e tantas outras atro- 
cidaaes que não se 'coadunam rom os princípios 
moralizadores da Revolução de 31 de Março. 

Estamos em Imperatriz, prossegue, carentes 

de segurança visto que a sociedade imperatrizen- 
se não pode depositar qualquer confiança naqueles 
que tém a obrigação dè manter a ordem e a segu- 
rança pública mas que pela maneira com que se 
conduzem passam a ser vistos por cada cidadão, 
como um verdadeiro inimigo da sociedade. 

Na coluna "RODA VIVA" de responsabilidade 
do jornalista Buzar, na edição de "O Imparcial" 
de 11 de outubro corrente, diz aquele articulista 
em relação à Polícia Militar do Maranhão, que "a 
precariedade do sistema de seleção do pessoal, as 
influências políticas, os policiais mal pagos e as- 
sistidos, etc. etc. eram os responsáveis pelos "pe- 
ríodos de difícil relacionamento com a população". 
Mas adiante, afirma que "nos últimos tempos, en- 
tretanto, observou-se que o Governo e o Comando 
da PME sentiram a necessidade de alterar este es 

tado de coisas, eliminando os fatores que tornaram 
negativa a imagem da polícia diante da coletivida- 
de". E afirma Buzar que "hoje a situação é outra; 
e fazendo menção à ascenção do Cel. Duailibe ao 
comando daqueia corporação militar diz que "no- 
vos métodos de trabalho foram postos em exe- 
cução, esmerando-se na tarefa de ressaltar a fun- 
ção protetora e expurgando os elementos nocivos 
e atrabiliários". E segue o colunista em conside- 
rações que mostram uma face desconhecida da 
polícia em nosso meio. Cremos que essas afü ina- 
tivas apenas retratam os integrantes da PME den- 
tro do batalhão, pois que em nosso meio, infeliz- 
mente, tudo é visto claramente de maneira muito 
diferente. 

— Apenas para citar um caso, continua o dr. 
José Mana, narro aqui um fato ocorrido a 11 do 
corrente: na madrugada daquele dia, um cidadão 
que reside em Goiás entregou a polícia local o sr. 
Antônio Amàncio de Sousa que ele prendera no 
município de Paragominas, Pará, dizendo que de 
ordem da autoridade policial de Imperatriz que 
não lhe deu soldados mas autorizou a prisão dí 1 

Antônio Amâncio para... cobrar uma divida. Re- 
cebido o preso, o detetive Aderban ou Alverdan 
que estava de plantão na delegacia juntou-se a 4 
elementos da polícia militar e passaram a espan- 
car brutalmente o indefeso Antônio. Deram-lhe 
botinadas,, tapas no rosto, queimaram-no com pon- 
tas de cigarros e, para completar, deram-lhe 36 
"bolos" de palmatória — contados apenas os jul- 
gados aproveitáveis. E enquanto massacravam o 
prisioneiro os soldados lembravam a este que aque- 
la surra era uma desforra porque, anteriormente, 
um policial fôra expulso da corporação acusado da 
autoria de furto a mão armada contra um colega 

» " 
de Antônio Amâncio. E p^ra culminar tudo isso, 
quando Antônio voltou à pojicia, agora para depor 
em mquerito que está instaurado para apurar a 
responsaoilíüaae de militares e civis envolvidos 
no masacre, êle foi advertido de que "está marca- 
ao e a quaiquer hora pode aparecer morto por aí, 
a tiros". 

Eu próprio estou ameaçado por alguém lá da 
Polícia. Ja rui avisado disso pelo atual Delegado 
que todavia nao me reveiòu o nome desse elemen- 
to que me deseja eliminar. Apesar disso, estou 
tranqüilo e contmuo a luta; e responsabilizo o Te- 
nente Vito Luís de Barros, Comandante do Des- 
tacamento de policia local por qualquer atentado 
contra minha vida. 

Finalizando, disse-nos o Promotor: é interes- 
sante notar que entre os elementos da polícia civil 
e os da polícia militar não existe uni entrosamen- 
to perfeito; mas na hora do masacre de presos, aí 
éles se unem. E para que se tenha uma noção 
completa da atuação da polícia vale lembrar um 
episódio que presenciei na noite de 13 deste na de- 
legacia; O delegado que é civil — bacharel em di- 
reito — determinou na ocasião que soldados ali 
presentes se dirigissem ao Clube Juçara praa pre- 
venir uma baderna que se iniciava. Foi quando 
um dos soldados dirigiu-se ao delegado para lii- 
íormar que só sairiam dali se recebessem ordem 
do Tte. Vito; e que o delegado, se quisesse fòsse 
procurar o Tenente para que êste desse a ordem. 
Dito isso. continuaram todos indiferentes à ordem 
da autoridade, calmamente escanchados nas ca- 
deiras onde se encontravam. 

Na delegacia, voltamos aos tempos medievais 
ou mesmo a tempos mais recentes que ficaram 
antes da Revolução moralizadora dos costumes. 

Ex Secretário Explica.. 

de tempo a Prefeitura ar- 
recadou entre 250 a 500 mil 

cruzeiros. 

—E essa Comissão que 
está £% de que se trata ? 

—Ela esta fazendo um 
levantamento da situação 
financeira da Prefeitura. 

—É do Tribunal de 
Contas ou...? 

—Sei não... Acho que 

o Prefeito está interessauo 
em conhecer a situação fi- 
nanceira da Casa; duran- 

te seu governo • ainda não 
foi feito nenhum balancete 
e êle então deve estar in- 
teressado em saber como 
vão as coisas lá. 

A propóstio de uma 

Portaria Municipal deter- 
minando o levantamento e 
o confronto entre a despe- 
sa e a receita da Prefeitura, 
dissemos ao ex-Secretário 
que era uma mágica que 
não Conseguíamos tÇiten- ^ 
der" quando se sabe que a 
Prefeitura, obrigatoriamen- 
te, deve levantar e publicar 
balancetes a cada mês. Dis- 
se-nos, êle que: 

—Eu também não en- 
tendi; normalmente o De- 
partamento de Finanças de- 
veria ter essa posição dia a 
dia. É um trabalho de roti- 
na, finalmente. A cada fe- 
chamento de expediente de- 
ve-se ter o controle das fi- 
nanças, o que é igualmente 
rotina em toda repartição e 
até em organizações comer- 

ciais organizadas. 
—Comenta-se, sr. Sebas- 

tião, que estaríamos às por- 
tas de uma intervenção no 
município, Já ouviu falar 
nisso ? 

—Não... não sei de na- 
da. 

—No terreno da políti- 
ca, disse-nos o ex-Secretá- 
rio "que não pode saber se 
existem alas dentro da 
ARENA nem qual a posição 
do prefeito no Partido. Não 
sou político, nem sou inscri- 
to nos quadros da ARENA". 

—O que eu sei, aduziu, 
é que a situação político-ad- 
miuistrativa de Imperatriz 
precisa e deve ser melho- 
rada; afinal de contas Impe- 
ratriz já saiu do tradiciona- 
lismo e precisa enveredar 

por novos rumos no cam- 
po da administração e da 
política. A administração 
municipal está muito aquém 
da responsabilidade que lhe 
cabe. Veja-se, por exemplo, 
o problema dos terrenos ur- 
banos que não pode ser 
contornado exatamente por 
que a Prefeitura não sabe o 
que fazer no caso, à falta 
mesmo de elementos para 
isso. Inexistindo o controle 
oficial, cada um faz o que 
quer. Não se sabe ali quais 
os terrenos aforados e quais 
os a aforar, se é que ainda 
existem. 

—Não é verdade que di- 
vergi do Remi por causa de 
candidaturas a deptuados. 
Não sou candidato; não te- 
nho candidatos. Nem o Re- 

mi me indicou candidatos 
ou candidaturas de nin- 
guém. 

Finalizando, lembramos 
ao nosso entrevistado as pa- 
lavras do dr. Theotônlo Ma- 
deira de que a principal 
preocupação da olícla Fede- 
ral no aMranhão são a ma- 
conha e os prefeitos, êstes 
pela malversação de verbas. 

—A observação é muito 
oportuna e retraia exata- 
mente a posição das Prefei- 
turas não apenas do Mara- 
nhão mas de todo o norte. 
A falta de cuidado com a 
coisa pública é rotina no 
norte. Nossos prefeitos ad- 
ministram a Prefeitura co- 
mo se ela fosse uma sua 
propriedade particular, in- 
felizmente. 

HRMRZEn 

s 

TECIDOS E ELETRODO- 

MÉSTICOS 

Sucesso em Qualquer Lugar 

Vendendo: calçados masculinos das melhores marcas 
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Secretário e Vereador falam sôbre 

HELIOGRAFANDO 

Escreve: HÉL1I3S DE MONÇÃO 

Ensino Municipal 

"O Serviço de Educação e Cultura vai bem, no muni- 
cípio", declarou-nos o Prof. Roberto Casemiro Dias, dire- 
tor desse Serviço em Imperatriz. 

— Resumindo uma explanação de nossas atividades 
podemos cmauzar que khj esta em pieno luncionamento 
o serviço da Merehoa Escolar; (0) tódas as escolas mu- 
nicipais que escamos visitando receoem lápis, cadernos, 
v uciiiais materiais para uso do aluno; (c) para .. 
de esta jjj.«_»£,!o «-.o zx^uxxciçoaiiiento 
para as professoras do interior, em locais ainda a ser 
uesignados. Saoe-se ue imediato que as professoras dos 
povoados da margem do Tocantins, tomarão parte nesse 
curso no povoado Bom Jesus; (d) a maioria das escolas 
vem recebendo, mensalmente, visitas de supervisoras. E 
o próprio Diretor do Ensino conliecerá a partir de outu- 
bro as escolas ainda não visitadas. 

Ressaltou ainda Sa. Sa., que "com o trabalho integra- 
do de professoras estaduais e municipais o ensino pri- 
mário tem melhorado sensivelmente dentro da cidade"; 
e que "o Curso de Educação Integrada (Mobral), que é o 
primário feito em apenas 1 ano, está funcionando normal- 
mente", „ i 

E, voltando ao setor da supervisão escolar vale acres- 
centar que o Diretor do Serviço de Educação, acompa- 
nhado de duas supervisoras, visitou recentemente as es- 
colas de Angical, Viração, Viraçâozinha. Bom Jesus e 
Frades, em missão que visou especialmente orientar e 
fiscalizar os serviços das professoras. 

PAGAMENTOS 

As professoras residentes no interior, a partir deste 
mês de outubro passarão a receber seus vencimentos no 
local de trabalho, das mãos de um supervisor de área. 

— "O ensino no município, especialmente no interior, 
está abandonado", declarou-nos por sua vez o vereador 
Nelson Martins (MDB). 

"Estão fechadas as escolas primárias de povoados im- 
portantes como é o caso de Frades, Primeiro Cocai e Sa- 
ranzal. No Primeiro Cocai, o prédio do Grupo Escolar 
construídos nas administrações de Raimundo Silva e Re- 
nato Moreira está servindo de estrebaria. Uma comissão 
já foi designada, a pedido meu, pela Câmara de Vereado 
res para visitar o local; ainda não fomos porque a presi- 
dência da casa está tratarfdo da liberação de verba para 
isso. Já no Ribeirãozinho a única escola está funcionan- 

do com apenas uma professora, quando até no início do 
ano era lotada com 3 mestres. No mesmo povoado está 
fechada a Escola de Alfabetização de Adultos; também 
fechou suas portas a Escola de Água Branca, criada em 
1971. Igualmente cerraram as portas as escolas de Ri- 
beirão D'Anta, Boca da Mata e Vaca Velha. 

Aponto ainda à opinião pública que o Prof. Roberto 
Dias, responsável pela Pasta do Ensino no município já 
foi convocado 4 vezes pela Câmara para falar sobre suas 
atividades e jamais atendeu a qualquer das convocações, 
mesmo com a interferência pessoal de vereadores da ban- 

cada arenista, e até do próprio presidente da Casa, fugin- 
do assim a uma prestação de contas de seu Departamen- 
to que pelo visto não vem dando cumprimento à obriga- 
ção constitucional que fixa a aplicação de um limite mí- 
nimo da arrecadação municipal no setor do ensino. 

ivxaxâ ao que um convite recebo 
uma "inumaçao" ao confrade Jurivè t 

de Macêdo, através de ura biinete 
que termo soo os omos. E no fmar o 
ultimato; "maeíerioa qualquer tentati- 
va de negativa". _ u 

O Ju^ivé quer o HELIORAFAN- 
DO coiaboranao na nova fase de "O 
PROGRESSO" e, aqui estou exclusiva- 
mente para satisfazè-io. Na verdade, 

não tinha Intenção de retornar mais às 
lides do jornalismo. Estou tão acostu- 
mado à ünprensa-ideal que não há for- "• 
ma alguma de amoldar-me ao comér- 
cio-imprensa. Não que eu nãc saiba 
por experiência própria, quão pesado " 
é o encargo do ônus na manutenção 
de um jornal, notadamente o interlo- ' 

rano. Mas, que fazer se o meu desti- / 
no, desde muito jovem, me conduziu 
para a luta gloriosa de jornais cuja . 
única riqueza era constituída pela da- ^ 
voção a LIBERDADE e a JUSTIÇA?... 

Por outro lado, ao voltar o faço a 
cavaleiro. O meu amigo Jurivê aceita 
meu compromisso para com êle ba- 
seado em outros dois também im- 
portantes: o compromisso profissio- 

nal somente para com a VERDADE; 
o compromisso moral somente para 
COMIGO mesmo. 

Noticias de: 

PORTO FRANCO 

Nesta Cidade. • • 

Ventos do progresso passam a çanhas automobilísticas na ci- 
soprar sobre a hospitaleira dade; com o seu fusca novo 

Porto Franco graças à fertili- em folha lançou.se sobre uma 

dade e a quantidade de suas 

terras e matas e a sua excelen- bomt)a de gasolina que demi- 

te colocação num entronca ^ou e Passou Por cima sem 

mento rodoviário norte-sul- maiores danos quer para êle 

nordeste. Grupos do sul do quer para o fusca. Comenta-se 

pas estão convergindo para es- que o escrivão estaria treinan- 

ta cidade, adquirindo fazendas, do para partciipar da próxima 

terras incultas e até proprieda ginkana escoIar da cldade 0 

des hurbanas. E uma das van- dono da bomb3 é que nao gos. 

tagens que Porto Franco ofe- tou do treino e quer ser ^r1a. 

rece aos investidores é a segu- nizado. 

rança dos negócios imobiliá- 

rios em sua zona rural; é que 

ali praticamente não existem 
terras devolutas, ínexistindo -No próximo dia 10 de no- 

em conseqüência os problemas vembro cerca de 20 con-.po- 

L1ÜNS RECEBERA CARIA 

riqueza nas mãos, mas a qualidade da vida que 

se leva". Imperatriz e meio Brasil, meio Ama- 

zônia: meio Brasil pelo ritmo imposto no gover- 

no revolucionário; meio amazônica, pela indo- 

lência de seus habitantes antigos, pela manei- 

ra como aceitam as inclemências do clima, o 

abandono de suas ruas e a falta de estética em 

suas casas? Parece que estamos na hora de subs- 

tituir a pressa pelo planejamento; a indolência 

pela cooperação; a malevoléneia por uma pai- 

xão bairrista, urbanística; por paz e harmonia 

nas decisões, para que tenhamos uma Impera- 

triz cidade. .. - ■ ,. 

Nada de satisfazer interesses 
alheios à própria essencia do jorna* 
lismo puro, sem jaça. Nrda de obedi- 
ência a quem subestime o amor pró- 
prio do jornalismo, afeito a ética e à 

consciência que herdou da experiên- 
cia de longos anos. Nada da subser- 
viência que mortalmente fere aquilo 
que de mais sublime existe na alma 
e no sangue do profissional honesto 
para com seu público. E eu tenho 
êsse público que, embora pequeno, 
respeito em demasia. ^ 

Jornalismo é sacerdócio. Assim o 
entendo e somente assim o quero en- .í 

tender. E, ainda, somente assim o 

HELIOGRAFANDO estará nas pági- 
nas páginas de O PROGRESSO, co- l 

laborando com Jurivé de Macedo, 
meu dileto amigo e irmão de saorifl- "•* 
cio. 

invasores e posseiros. 

—X—X— 

üaiiimiauityctO xwaunuiiuu ivaí- 

■Luouieiii uuia üaàcuiaxiLtí e uma 

paatroí ja cuegaram a cioaue e 

serão lugu empregadas na xe 

cuperaçao cie ruas e rodovias 

mumcipais. 

RODOVIÁRIA — Também é 
obra da atual administração 

de Porto Franco a moderna Es- 

nentes aos Bions Clubes "Cen- 

tro , "Cr o n ç a i v e s Dias" e 

min", cie oao jluIs, estarao 

"mui", ae Sao Luís, estarao 

em impeiatirz, aonde farão 

ciitiega ao no meai ae sua Car- 
ta Constitutiva. A noticia foi 

trazida aos Leões de Impera- 
triz por emissário da Capitai 

que tratou de detalhes da pro- 

gramação a se realizar. De im- 
peratriz, a direção estadual do 

LC, acompannada de mem- 

nmiAVEOU iíiiriülDniivn DE 1ELECUMCi\ 1CA^OO». Á. 

 .    — EiVIEEAXEE   
   AtlAiniAAE& XECNJtCOS 

A nuipresa Brasueira ae reiecomunicaçoes S. A. — EMBRA- 

TEL, tara realizar um CONCUKBÜ para ACAALIAH iECNiCO DE 
i Ennouxti cí\ AOAÇOEa, aos camliclalos que apresentarem os segura-' 

tes requisitos mínimos: 

—Idade entre 18 a 34 l/Z anos~ " ' ' — 
—bexo masculino ^  —— -  . 

—Tempo integrai 

—1.° Ciclo Secundário completo 

Kiajüik 

tação Rodoviária que em bre- 

ve será entregue ao público de Dros (^a diretoria do Clube lo- 
cal, seguirá para Manaus, ci- 

modo a atender o intenso mo- 

vimento de ônibus em trânsi- 

to pela cidade. 

—x—x— 

FOFOCAS — Comenta-se que 

está surgindo um desentendi- 

dade escolhida para a próxima 

Convenção Regional dos Lions 

nortistas. 

AFTOSA SEM COMBATE 

Grave denúncia foi feita 
mento entre altos funcionários aos órgãos do Ministério da 

da administração municipal. Agricultura. Segundo ela, o 

Nada de grave até aqui. Brasil não dispõe presente- 

-—x—x— mente de vacinas contra a fe- 
GINKANA — O.escrivão do bre aftosa que costumeira- 

cartório do 1-° ofício da cidade mente ataca os rebanhos bo- 

—Conhecimentos básicos de eletrônica e eletrotécnica, em ní- 
vel de escola técnica de grau médio. 

—Aprovação em exame de seleção. "** ^ 

Á 

OFERECE: 
—Bom salário (CrÇ 1.043,70) 

—Semana de 5 dias 
—Assistência Médica 

—Seguro de Vida em Grupo 
—Ótimo ambiente de trabalho 

—Certificado de Reservista 
Os interessados deverão dirigir-Sé à Escola Técnica de Coméri 

cid de Imperatriz, nos dias 29, 30 e 31 de outubro de 1973, nos ho- 

rários das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 hs., para inscrições, 
levando os seguintes documentos imprescindíveis: 

—Comprovante de Escolaridade 

—2 retratos 3X4 

—Titulo de Eleitor 
■—Carteira Profissional 

fjff ~ 
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SOCIEDADE EM FOCO 

PREFEITURA MAO HARRENDA 

MATADOURO 

1 GRAÇA OLIVEIRA 
. .Queridos leitoies, após muitos di-- 
as de ausência, aqui. estamos nòs 
fli volta, em nossas visitas's'emarrais 
aos lares, bares, bancos de praças 
da nossa querida Imperatriz. 

Aqui estamos nór que fazemos 
"Q Progresso" para papear com vo- 
cês... é muito bom papear, é bom 
querer dizer coisas para quem está 
com vontade de ouvir... deixem en- 
tão estimados leitores, que a sua 
vontade pegue' na mão- da minha e 
vamos juntos ouvir a. conversa delas. 

—0O0— 
'.'ÍNDIA TEUS CABELOS NOS OM- 

BROS CAÍDOS, NEGROS COMO AS 
NOITES QUE NÃO LUAR.l 

—0O0— ■ 
Dia 6 de, outubro. Imperatriz.pa- 

rou para assistir um dos maiores 
acontecimentos sociais do ano. Em 
bonita cerimonia religiosa, na Igre- 
ja de Sta. Teresa, Ana Maria Almei- 
da e Elifas uriíam-sè "até que a 
morte os separe", perante Deus e 
perante os homens. 

Á igreja estava • artisticamente de- 
corada com flores velas, a -noivaou- 
sava traje belíssimo em "gu.pure" e 
organdí plissado. 

Em - elegante "cook-taill foram re- 
cebidos no Clqlpe Recreativo Tocan-. 
tins, todos os convidádos numa ava- 
lanche de champagne, ce veja, uís- 
que e frios, secundados pela simpa- 
tia dos íamiüares .de Ana e Elifas. 

Aos noivos que atualmente se en- 
contram em lua-de-mel em Brasília, 
nossos sinceros votos de felícidedes, 
e que a sua vida em comum seja a 
repetição das alegrias vividas no dia 
6 de outubro de 1973. 

—oOo— 
Dia 12 de outubro, Luciana Branco 

de Moura, filha do casal amigo Sue- 
to nio Bezerra de Moura e Maria do 
Espirito Santo Branco de Moura, 
completou seu l9 aninho. Parabéns 
querida Locianal Um beijinho para 
você. Em dezembro, aguardamos a 
sua festinha. 

—oOo— 
Mais casamento: José Afonso e 

Aninha estiveram rapidamente em 
uma das igrejas da cidade, respon- 
deram timidamente o "sim", deram 
uisquinho aos poucos "penetras" e 
se mandaram em lua-de-mel para 
lugar distante, e atualmente, circu- 
lam felizes e realizados pelas ruas 
da cidade. Felicidades pro casal. 

—oOo— 
Dia 2 de agosto p.p. em Goiânia, 

na residência dos seus pais. noiva- 
va oficiaLnente a srta. Maria José 
Ferreira (Didi), funcionária da Es- 
cola Técnica de Cómereio eom o 
professor Bolívar Teixeira de Araú- 
jo. O casamento já está marcado pa- 
ra dezembro, e nós que somos seus 
amigos lhes abraçamos carinhosa- 
mente e lhes desejamos muitas fe 
licidades. 

—oOo — 
"De mãos dadás/Felizes, esslm/i- 

remos pela vida,/Firmes em Deus"! 
Com este propósito IVE^TE e DIO- 
MEDES, dia 12 dè outubro uniram- 
se pelos indissolúveis laços- matri- 
moniais em uma das mais belas e 
comentadas cerimonias dos últimos 
tempos em nossa cidade. 

Box : 

EDER MANTÉM TÍTULO 

MUNDIAL 

Domingo último, o cam- 

peoníssimo brasileiro Eder 

Jofre manteve a corôa e o 

titulo de campeão muncliai 

de box, categoria dos meio- 
medios, ao nocautear no 4a. 

assalto o desafiante mexica- 
no Vicente Saldivar. A luta 
realizou-se no Estádio da 

Fonte Nova, em Salvador, 
Bahia, perante numeroso 

publico que ovacionou deli- 
rantemente o pugilista pa- 

trício. Fider Joíre, aos 37 

anos, que antes mesmo de 

subir ao ringue anunciara 
abandonar uma brilhante 

carreira, deixará vago o tí- 

tulo, saindo airosamehte 

depois de uma brilhante 

perfórmance no cenário es- 

A Matriz de Santa Teresa em u- 
ma decoração belíssima recebia to- 
da a sociedade imperatrizense. Ivete 
êstaVa divina, nsava um vestido lin- 
•dérrimo inteiramente trabalhado em 
artísticos babados. 

Após a cerimonia- w Clube Tocan- 
tins, muito bem decorado, aguarda- 
va os convidados para uma recep- 
ção finíssima e de muito bom gosto. 

As Famílias Guerra e Silva foram 
anfitrições perfeitos. 

Ivete e Diomedes aqui vai os nos- 
sos parabéns sinceros... sejam felizes! 

— oOo— 
Curtindo as maravilhas da "Nova 

Cap". o meu particular amigo Uram 
Marinho Rocha, onde está partici- 
pando de um curso para Caixa E- 
xecuíivo do Banco do Brasil. Suces- 
sos para você Uram. 

—oOo— 
Antonio Carlos, o homem comu- 

nicação, recebeu justa e merecida 
homenagem da classe estudantil de 
nossa cidade, quando num elegante 
cocktaiU em sua residência foi con- 
vidado para Patrono da turma con- 
cludente, que também receberá o 
seu nome, do Curso Técnico Admi- 
nistráção da Escola Técnica de Co- 
mércio. Dr. Fiquene, poeta e orador 
educador e.juiz de direito, deu "aque- 
le piá" ao participar a Antonio Car- 
los esta homenagem dos tecnolan- 
dos 73 e também da.E-T.C. Parabéns 
futuro deputado! 

— oOo— 
Em visita a filial de Imperatriz do 

"Rodoviário Caçula" o sr. Rosenval- 
do Rios um dos sócio e pessoa de 
grande destaque da sociedade capi- 
tal Anhanguera. A êle nossos votos 
de boas vindas! 

— oOo— 
...QUANDO EU FOR EMBORA PA- 

RA BEM DISTANTE, QUE CHEGAR 
A HORA DE DIZER-TE ADEUS... 

— -oOo— 
RÁPIDAS E QUENTES 

Estamos na nossa! Mais uma vez 
voltamos a pintar com as Rapidas e 
Quentes da geração "coca-cola" de 
Imperatriz. Hoje com milbizús sen- 
sacionais e aquela tremenda grila- 
ção... Para os encontros e bate pa- 
pos as menininhas e menininhos jà 
contam agora com a elegante e mo- 
derninha "HOT-BAR", boite e pitza- 
ria. Som exelente... ambiente aco- 
Ihedor pacas.., A "maneca" Eunice- 
BEM circulando em elegante opala 
vermelho e muito bem acompanha- 
da... A Ernestina "portuguesa com 
certeza" transformou-se na mais ba- 
dalada "pantera" da paróquia... ele- 
gantíssima e com exótica tonalidade 
nos cabelos... coisas de pantera!... O 
Ademar "charmoso toda vida" ma- 
chucando corações das garotas im- 
peratrizenses, dando pequenas doses 
do sen puro amor cor de rosa... A 
"charming" Fátima Eliane livre de 
argolás volta a circular descontrai- 
damente nos meios sociais... Enquan- 
to isto estão usando alianças na mão 
direita os jovens Eliane e Sansão. 
Casamento para breve.. Flavia e Ro- 
berto, eis aí um autêntico casalzi- 
nho "Love Story"... O conjunto mu- 
sical THE BROTHER'S está fora de 
série, cada dia melhor... E no Ori- 
ente Médio? A gente lembra os de- 

Leia O Progresso 

talhes dos acontecimentos...os olhos 
ficam molhados, o coração batendo 
forte e nos lábios uma prece... PAZ 
na terra Senhor aos homens de boa 
vontade... e que a ciência tenha re- 
condicionado a anatomia de tantos 
corações, mas não lhes tenha alte- 
rado a capacidade funcional de a- 
mor ao próximo... Aqui vai o nosso 
lembrete inúmeras paqueras do Ar- 
naldo-BEM, ele está noivo e a cin- 
derela chama-se Edna... ROBERTO 
CARLOS lançou e a moçada aderiu 
"O Show já terminou", linda, linda.., 
em nosso caso felicidade começa num 
ADEUS",..FA...LOU... Freitas e o "ca- 
xa-alta" Pedro Américo eleitos re- 
centemente presidente e vice do 
C.R.T. Posse dia 27 com uma festa 
de arromba... Adivinhe quem é: fus- 
ca verde; para ELA "menino da gai- 
ta", olhos claros bem azuis; para ou- 
tros Peninha. Morou?.. Oi boneca se 
você tem os cabelos oleosos, quan- 
do lavar a cabeça, experimente jun- 
tar algumas gotas de limão à agua 
da última enxaguada... Rapaz desta- 
que da semana Felipe-BBSA com a 
capa do super homem etudo mais... 
Falando em moda o fim do ano 73 
está marcado pelo retorno em gran- 
de escala dos longos, midis e cha- 
nel, românticos, volantes, esvoaçan- 
tes, ESTOP. Domingo estaremos de 
volta com a nossa hot news da nos- 
sa faixa jòveml 

ÍNDIA... IMPERATRIZ... VOCE,.. 
LEVAREI SAUDADE DA FELICIDA- 
DE QÚE VOCÊS ME DERAM e co- 
mo diz o Vinicios de Moraes: E as- 
sim quaando mais tarde me procu re. 
Quem sabe a morte, angustia de 
quem vive/Quem sabe a solidão, fim 
de quem ama/Eu possa lhe dizer do 
amor que tive,/Que não foi imortal 
posto que é chama/Mas que Iseja 
infinito enquanto dure. Entendeu? 
Sim?,. Curte de leve!.. Nâo?..Aguarde 
a próxima 

Tudo lindo, diivino, maravilhoso, 
mas ACABOU CHORAREI E por ho- 
je minha gente fim de papo. Tchau- 
zinho. _ 

CESÁRIO RECEBE AMIGOS 
O garoto Cesárlo Vieira, filho do 

casal José-Vicência Vieira, rece- 
beu o-em seus amigulnhos aos quais 
ofereceu farta mesa de salgadinhos 
e refrigerantes, em comemoração à 
passagem de seu aniversário ocorri- 
do no dia 27. 

SANDRA MARIA 
Aproveitando a folga dada pela 

Faculdade no decorrer da Semana 
dos Jogos Universitários, a acadêmi- 
ca Sandra Maria, (Medicina,) veio 
passar as mini-férlas em companhia 
de seus pais Jurivê-Leonor Macedo- 

É sabido que a Prefeitura 
local dispõe de uni matadouro 

razoavelmente toem instalado 
e pronto para entrar em fun- 

cionamento, no bairro Bacuri, 
construído na administração 
passada. Oficialmente, não se 

divulgou até aqui o motivo do 
não funcionamento dêsse ma- 
tadouro, muito embora a po- 
pulação da cidade se veja for- 
çada ao consumo de carne de 

rezes abauaas no mato e trans- 
ponaaas para as feiras sem a. 
observàncai de qualquer me- 

dida de higiene. Mesmo o ga- 

do doente é muitas vezes aba- 

tido e vendido nos mercaaos 

uma vez que não funcionan- 

do o matadouro oficial os cur- 
iais também não podem ser 

aproveitados, o que impede o 

exame da réz a ser sacrifica- 

da. 
Sabe-se, agora, que um in- 

dustrial paulista. Limeiras, 

SAMURAI MATA SETE 

Com 60 passageiros a boi- 

do, dentre eles as componen- 
do, dentre eles os componen- 

tes da missão comercial nor- 
te-americana, precipitou-se na 

baía da Guanabara, dia 23. um 
avião Y-ÍI da VASP, ao deco- 
lar rumo a Belo Horizonte. 

Declaração divulgada pela 

VASP informa que 7 pessoas 

não conseguiram deixar o bo- 

jo dó SAMURAI, falecendo em 

conseqüência. 

tentou ■ recentemente arrendar 

o matadouro, comprometen- 
do-se ainda a abastecer os 
mercados locais carne bovina, 

obedecidos todos os requisitos 
exigidos pela Saúde Pública, 

inciujsive o transporte da car- 

ne em carro-frigorííico. Reve- 
lou-nos êssecidadão que este- 

ve visitando as instalações do 
matadouro e currais, encon- 

trando tudo em condição nor- 

mal de funcionamento; mas 

que a Prefeitura alega não po- 
aer autorizar o funcionamen- 

to aos mesmos por exigência 
ao Ministério da Aeronáutica, 

lace à proximidade do aero- 
porto. O estranho, todavia, é 

que entre o matadouro e a ca- 
Leceira da pista existem hoje, 
dezenas de casas e até postos 

ae gasolina, não interditaaos 

até aqui. 
O matadouro, alegou-nos 

o industrial, serve hoje de mo- 
rada a famílias de imigrantes. 

Mil M 
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Confecções finas, períuma- 

na, bijouterlas, artigos de 
presente. 

Rua Roclofredo Viana, 642 

— Fone 184 — Imperatriz 
— Maranhão 

PERDEU-SE 

Carteira de Identidade de 

Maria Dlomar Caneiro Silva 
Gratifica-se a quem entre- 

gá-la na TELMA 

Seleção de Imperatriz des- 

ponta no Torneio J. Oliveira 

Com duas partidas re 
gistradas no Intermunici- 
pal — Torneio José Olivei- 
ra —, a seleção imperatri- 

Jogam hoje no 

Est. Frei Epüanio 

onçalves Dias x Coríntians 

— 14,00 hs. 
Soe. Atlética Imperatriz x 

Sei. Imperatrizense Fu 
cebol. Clube — 16,00 hs. 
Arbitragens: 
PRELIMINAR: Juiz — José 

Alves Arauto. 
Arxiliares — Joré Li- 
ma..— Antonio Carlos 
Machado. 

PPRINCIAL — Juiz — Sa- 
muel Gonçalves Marcação. 

Auxiliares — Antonio 
Carlos aMchado. 

José Alves Araújo. 

A seleção fará nêsse jo- 

go várias modificações, sen- 

do praticamente certo o rea- 

parecimento ue Joãozinho, 
que formara o meio campo 
com Marcosa e Nonatinho. 
Já na linha de frente deve- 
rão ser lançados Pedro pe- 
lo comando e "Boas Lanas' 
pela esquerda. Com as mo- 
dificações que sofrerá a e- 
quipe o treinador Diomar, 
tentará obter maior rendi- 
portanto, um grande teste 
pjas •zuTEiodmi op simiois 

•sijOJd ep [aqunid o jaouaA 
r nquaA anb nmd ojuam 
para nossa seleção, que es- 
tará enfrentando a forte e- 
quipe do Pindaré, no próxi- 
mo dia 4 de novembro, pos- 
sivelmente em nossa cida- 

^ de. 

z e n s e vem desenrolando 
boas atuações. Na primeira 
partida uma super exibição 
de futebol, vencendo Santa 
Inês por 3x1, logo em se- 
guida um empate contra o 
selecionado de Pindare por 
1x1.P Isto demonstra que o 
sr. Emídio, presidente da L. 
I. D. coadjuvado por seus 

assessores vem dando tudo 

de si, enfrentando sérios 

problemas financeiros, e, 

preparar uma seleção des- 

se tipo que vem dando show 

futebolístico. 
A única irregularidade 

que vem sofrendo a seleção 
local, é o centro avante 
Joãozinho, que apresenta sé 
ria contusão desde o jogo 
contra Santa Luzia, e o atle- 
ta Nonatinho não sabendo 
se continuará na seleção 

por motivo de prestação de 

serviço militar, devendo 

também, dependendo da C. 

B. D., ser lançados novos 
atletas qeu figuram na So- 

ciedade Atlética Imperatriz. 
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